Fakta
Den Frivillige Indsatsstyrke
Hvad er Den Frivillige Indsatsstyrke, og hvem kan søge optagelse i den.
Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) er Beredskabsstyrelsens
operative indsatsenhed baseret på den frivillige
ressource. Formålet med Den Frivillige Indsatsstyrke er,
at sikre en operativ anvendelse af den frivillige ressource
i redningsberedskabet. Styrken skal især løse opgaver
der enten er længerevarende og/eller kræver store
mandskabsressourcer. Styrken er højt uddannet og skal
kunne løse opgaver både nationalt og internationalt.
Der er i alt 400 frivillige tilknyttet Den Frivillige
Indsatsstyrke.
Der er 100 frivillige i DFI – vest:
Beredskabsstyrelsen Midtjylland
H. P. Hansensvej 100
7400 Herning
Der er 300 frivillige i DFI – øst:
Beredskabsstyrelsen Hedehusene
Hedelykken 10
2640 Hedehusene
Alle som har en kontrakt om frivillig tjeneste i
Beredskabsstyrelsen Hedehusene, er automatisk også
frivillige i DFI – øst. Ud over frivillige der har en kontrakt
med Beredskabsstyrelsen Hedehusene, kan frivillige i en
kommune også ansøge om optagelse i Den Frivillige
Indsatsstyrke. Som frivillig i indsatsstyrken vil du således
ikke kun skulle løse opgaver inden for din egen
kommune, men du vil også kunne deltage i
beredskabsopgaver i hele Danmark.

For de frivillige i Den Frivillige Indsatsstyrke der findes
egnet til dette, kan der eventuelt ske udsendelse i
forbindelse
med
internationale
missioner
i
katastrofeområder. Udsendelsen kræver, ud over en
generel egnethed til udsendelse også, at den enkelte
gennemgår og består en relevant supplerende
uddannelse afhængig af opgavens art.
Alle der ønsker at indgå en kontrakt med Den Frivillige
indsatsstyrke – øst, skal gennemgå en introduktionsdag.
Der afholdes ca. 6 introduktionsdage om året ved
beredskabscentret
i
Hedehusene.
Tilmelding
til
introduktionsdagen skal ske gennem den kommune, hvor
den frivillige har en frivilligkontrakt.
Formålet med introduktionsdagen er, at give deltagerne
et indblik i, hvilke opgaver der løses af Beredskabsstyrelsen, samt hvilke krav disse opgaver stiller til den
enkelte frivillige. Under introduktionsdagen vil den
enkelte blive evalueret i forhold til vedkommendes
egnethed i forhold til statslige beredskabsopgaver. Ud
over opgaverne er det også vigtigt at deltagerne vurderer
om kontraktvilkårene og kulturen er noget for
ham/hende, inden der eventuelt indgås en kontrakt om
frivillig tjeneste i Den Frivillige Indsatsstyrke.
Kravet til den kommunale frivillige i Den Frivillige
Indsatsstyrke er de samme som til Beredskabsstyrelsens
egne frivillige. Desuden skal man, for at komme i
betragtning, minimum have gennemgået en funktionsuddannelse inden for det fagområde, man ønsker at blive
tilknyttet.
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